
गोरखा नगरपालिका, लिक्षक छनौट सलमलि 

गोरखा नगरपालिका- ८ डुम्रीडााँडा गोरखा 

लिक्षक करारमा पदपूलििको िालग दरखास्ि अह्वान सम्बन्धी सचूना 

गोरखा नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४ को दफा ३४ को उपदफा ८ मा भएको व्यवस्था अनसुार  सामदुालयक लवद्याियहरुमा रहकेा 

ररक्त लिक्षक पद करारका माध्यमबाट अस्थायी पद पलूति गनुिपन ेभएकोिे दहेायको िति र पररलधको अधीनमा रही ररतपवूिक दरखास्त 

पेि गनुिहुन सम्वलधधत सवैको जानकारीका िालग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । 

१. ररक्त लिक्षक पदको लकलसम, िह शे्रणी र लिषयः 

क. माध्यलमक िहः  

लस 

नं 

ररक्त पदको 

लकलसम 

लिषय लिज्ञापन नं अिश्यक 

पद सखं्या 

लिज्ञापनको 

लकलसम 

कैलियि 

१ सालवक  उमालव िेखा ३०१/२०७६/०७७ १ खिुा दरबधदी 

२ सालवक उमालव अंगे्रजी ३०२/२०७६/०७७ १ खिुा राहात 

ख. प्राथलमक िहः  

लस 

नं 

ररक्त पदको 

लकलसम 

लिषय लिज्ञापन नं अिश्यक 

पद सखं्या 

लिज्ञापनको 

लकलसम 

कैलियि 

१ प्राथलमक  १०१/२०७६/०७७ १ खिुा करार अनदुान 

२ प्राथलमक  १०२/२०७६/०७७ १ खिुा सट्टा 

२. उम्मेदिारको योग्यिाः 

 सालवक उच्च माध्यलमक तहको हकमा सम्बलधधत लवषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह  उत्तीर्ि गरी सालवक उमालव अस्थायी 

वा मालव तहको स्थायी अध्यापन अनमुलत पत्र प्राप्त गरेको हुनपुनेछ । 

  प्राथलमक  तहको हकमा कक्षा  १२ वा सो सरह  उत्तीर्ि गरी अध्यापन अनमुलत पत्र प्राप्त गरेको हुनपुन ेछ । 

३. परीक्षाको लकलसमः लिलखत र मौलखक 

४. परीक्षा केन्रः गोरखा नगर कायिपालिकाको कायाििय, गोरखा । 

५. परीक्षा दस्िुरः  सालिक उमालि िहको िालग रु १०००।–  र प्राथलमक तहको िालग रु ५००।- 

६. दरखास्ि लदने स्थानः लिक्षा, यवुा तथा खिेकुद िाखा गोरखा नगरपालिका । 

७. प्रथम पटक लिज्ञापन भएको लमलिः सालवक उमालव िेखा, प्रालव करार र सट्टाको २०७६/०४/२७ र सालवक उमालव अंगे्रजीको 

२०७६।०४।३० 

८. दरखास्ि लदने ऄलन्िम लमलिः सालवक उमालव िेखा, प्रालव करार र सट्टाको २०७६/०५ /०९  र सालवक उमालव अंगे्रजीको 

२०७६।०५।१२ 

 



९. लिलखि परीक्षाको लमलिः सम्पकि  लमलतमा तोलकनेछ । 

१०. ऄन्िरिािािः लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकािनसँग ैलमलत, समय र स्थान तोलकने छ । 

११. दरखास्ि िारामसाथ ऄलनिायि रुपमा पेि गनुिपने कागजािहरुः 

 नेपािी नगररकताको प्रमालर्त प्रलतलिलप । 

 सम्बलधधत तहको िैलक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप । 

 सम्बलधधत तहको  अध्यापन अनमुलतपत्रको प्रलतलिलप । 

१२. लिज्ञापन सम्बन्धी थप जानाकारीहरुः 

 लिक्षक सेवा आयोग लनयमाविी संिोधन सलहत, २०५७ को लनयम १० बमोलजम उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुन ुपनछे । 

 लवदिेी संस्थामा अध्ययन गरेको उम्मेदवारहरुिे सम्बलधधत लनकायबाट आफूिे प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता लनधािरर् 

गराएको प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप अलनवायि रुपमा पेि गनुिपनेछ । 

 सम्वलधधत तहको पाठ्यक्रम  लिक्षक सेवा आयोगको वेवसाइट www. tsc. gov.np बाट डाउनिोड गनि सलकने छ । 

 दरखास्त फारामको अग्र भागमा उम्मेदवारिे आफ्नो नाम थर लवज्ञापन न.ं र आफूिे परीक्षा लदने लवषय, तह  स्पष्ट रुपमा 

उल्िेख गनुिपनेछ । 

 कुनै उम्मेदवारिे झटुा लववरर्/ कागजात पेि गरेको पाइएमा लनजको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गररनछे । यलद त्यस्ता 

उम्मेदवारिे लनयलुक्त लिई सकेको भए लनयलुक्त रद्द गन ेतफि  आवश्यक कारवाही गररनछे । 

 ररत नपगुेको वा िति राखी कुन ैपलन दरखास्त स्वीकृत गररनछैेन । 

 


